Multifunkčné svietidlá

Cena zobrazeného svietidla 290,- Eur
Ceny začínajú od 165,- Eur

Stropné svietidlo s kombináciou priameho halogénového
osvetlenia v tomto prípade stmievaného a nepriameho
žiarivkového osvetlenia, ovládané stenovým aj ručným
diaľkovým ovládaním.
Priame bodové osvetlenie je možné riešiť aj úspornými
žiarivkami alebo LED bodovkami. Taktiež je ho možné
nahradiť difúznym (rozptylovým) osvetlením, alebo
rozšíriť o závesné svietidlo.
Nepriame žiarivkové osvetlenie je úsporné, veľmi
príjemné podsvietenie. Jeho jedinou nevýhodou je, že
zvýrazní prípadné nerovnosti na strope. Štandardne je
nestmievatelné, ale je možné aj v stmievatelnej verzii.
Tiež je ho možné rozšíriť aj o LED osvetlenie, či už
účelné biele, alebo efektné farené a tiež to môže byť
multifunkčné RGB osvetlenie. Teda že si viete zvoliť
farbu sami, alebo sa mení farba podsvietenia automaticky do červenej, zelenej, modrej faby a ich kombinácií.
Toto všetko môže byť ovládané klasicky zo steny, ale každý okruh musí mať samostatný elektrický kábel.
Výhodnejšie je však diaľkové ovládanie kedy na jeden kábel, väčšinou pôvodný, je možné pripojiť až 4 okruhy,
ktoré je možné samostatne ovládať ako od dverí na stene, tak aj ručným ovládačom odkiaľkolvek z domu,
alebo bytu.
Svietidlo je vyrobené z kvalitného drevotrieskového materiálu, preto je ľahko prispôsobitelné nábytku. Vyrába sa
v troch rozmeroch a podľa rozmeru je aj možné kombinovať množstvo okruhov a druhov osvetlenia. Dôležité je,
že svietidlo si nevyžaduje stavebné úpravy ani úpravy v elektrických rozvodoch a je ho možné prispôsobiť už
existujúcemu interiéru. Individuálne je možné takýto druh osvetlenia vyrobiť aj v netypických tvaroch od
kosoštvorca až po rôzne oblúkovité obrazce. Štandardne sa však vyrábajú v týchto rozmeroch:
68x68 cm
88x88 cm
125x88 cm
výška je vždy 10 cm

Ďalšou možnosťou vytvorenia nepriameho osvetlenia, teda odrazom svetla od stropu, sú sadrokartónové,
podhľady. Je možné tiež vytvoriť rôzne tvary, ale tieto sa riešia skoro vždy pri stavebných úpravách, nakoľko
práca so sadrokartónom je veľmi prašná.

